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تلدو  
ششماه هشتاد و مهرم نه                                                                                                م دمکراتسال

                                                                                                               

                                                                                                           

در روابط کارگری " سه جانبه گرايی"مدتی است که برخی از فعاالن کارگری از ما خواسته اند تا در مورد مبحث 

با در نظر گرفتن شرايط کنونی جنبش کارگری، لزوم انتشار مقاالتی در اين .  کارفرمايی مقاالتی را منتشر کنيم-

م مقاالت تا کنون انتشار يافته را در مورد اين موضوع مبحث برايمان کامًال روشن است و قول می دهيم به زودی ه

دوباره منتشر کنيم و هم از رفقای هيئت تحريريه و ديگر رفقای انديشمند خود خواسته ايم تا به اين موضوع پرداخته 

االن را بيشتر مورد مکاشفه قرار داده و جنبه های مختلف آن را برای ما و فع" سه جانبه گرايی"و ماهيت رابطه ی 

 .جنبش کارگری توضيح دهند

سه "بمثابه يکی از بازيگران اصلی در " دولت"اما آنچه در اين مبحث نقش اساسی را بازی می کند، ماهيت طبقاتی 

سنديکاليست "و " صنفی گرايان"نقش بی طرفانه دادن به دولت، يک توهم ليبرالی است که . است" جانبه گرايی

پس درک . مشروعيت داده و حقانيت آن را توجيه کنند" سه جانبه"نند تا به مذاکرات با اتکاء به آن کوشش می ک"ها

را " سه جانبه گرايی"جايگاه واقعی دولت در نظام طبقاتی سرمايه داری، پيش درآمد هر بحثی درباره موضوع 

 .تشکيل ميدهد

لنين در اين مقاله در عين توضيح . استلنين، يکی از بهترين نوشته های موجود در اين باره . ا.از و" دولت"مقاله 

در نظام های طبقاتی، آنرا به ساده ترين وجهی بيان داشته که خواندن آن " دولت" منطقی نقش پيچيده ی -تاريخی 

  سالم دمکرات  .در جلسات مطالعاتی کارگرانی که پيش زمينه ی نظری چندانی هم ندارند می تواند سود مند باشد

 

 تـدول
  نيلن.ای.و 

  

   ترجمه جواد شمس

 . در دانشگاه اسوردلف ايراد شد١٩١٩ ژوئيه سال ١١متن اين سخنرانی در 
رفقا، بنابر تصميمی که از طرف شما اتخاذ گرديده است قرار بر اين شده که من امروز در اينجا راجع به دولت 

 اگر اشتباه نکرده باشم دروس شما. ستنمی دانم که آشنايی قبلی شما با اين موضوع تا چه حد ا. برايتان صحبت کنم

اگر اينطور باشد، . تازه شروع شده و اين اولين باريست که با اين موضوع بطور سيستماتيک روبرو می شويد

ممکن است که نتوانم در اين بحث مقدماتی در مورد اين موضوع پيچيده موفق بشوم که مطلب را بطور روشن و 

 .اين مورد خللی در خود راه ندهيدشما تقاضا دارم که درچنين باشد، ازاگر.  بيان کنمشنوندگانمجامع برای بسياری از
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به علت اينکه مسئله دولت يکی از پيچيده ترين و مشکل ترين مسائل است، شايد بيشتر از هر مسئله ای توسط 

ا نبايد انتظار داشت که فهم دقيقی لذ. محققين، نويسندگان و فيلسوفان سرمايه داری مبهم و نامفهوم نمايانده شده است

بعد از اتمام اين بحث نخست شما بايد از . از موضوع ، آن هم در يک بحث کوتاه و در همان نشست اول حاصل شود

هر قسمت که برايتان روشن و قابل درک نيست يادداشت برداريد و برای دومين و سومين و چهارمين بار به آنها 

. بهم مانده بود با مطالعه و ترتيب دادن سخنرانيها و مباحثات تکميل و روشنتر گرددبازگرديد تا اينکه آنچه م

اميدوارم که بتوانيم يکبار ديگر گردهم آئيم و با رد و بدل کردن نظراتمان در مورد سؤاالت پيش آمده دريابيم که 

 گردهم آئی های آموزشی مقداری از همچنين اميدوارم که عالوه بر ترتيب دادن سخنرانيها و. مبهم ترين آنها کدامند

شکی ندارم که شما می . وقت خود را هم صرف مطالعه تعدادی از مهم ترين نوشته های مارکس و انگلس بنمائيد

توانيد اين آثار بسيار مهم را در کتابخانه مدارس، شوراها و حزب بيابيد، و اگر چه باز ممکن است برخی از شما از 

دچار وحشت گرديد، بايد دوباره به شما گوشزد کنم که به هيچ وجه نبايد هراسی به خود راه بيان پيچيده اين آثار 

دهيد، بدان دليل که آنچه در مطالعه اول دشوار به نظر می رسد در مطالعه دوم يا هنگامی که موضوع را از جهات 

که مسئله دولت بسيار پيچيده بوده باری يکبار ديگر تکرار می کنم . و زوايای ديگر بررسی کنيد روشن تر می گردد

و آنچنان توسط محققين و نويسندگان سرمايه داری مبهم و مغشوش گرديده است که هر کسی در فهميدن مستقل آن 

سعی جدی داشته باشد و بخواهد بر آن تسلط پيدا کند، بايد به دفعات با آن برخورد کند و با بازگشت دوباره و 

و البته بازگشت به اين مسئله . هات و زوايای مختلفش به درک عميقی از آن دست يابدچندباره، با در نظر گيری ج

بسيار ساده تر خواهد بود، چرا که اين يکی از اساسی ترين و بنيادی ترين مباحث در علم سياست بوده و نه فقط در 

روز، در هر روزنامه و در دورانهای پرتالطم و انقالبی مانند امروز بلکه حتی در آرامترين دورانها نيز هر 

همه روزه در زمينه های گوناگون به اين سؤال . برخورد با هر مسئله سياسی و اقتصادی با آن روبرو خواهيد شد

دولت چيست؟ دارای چه ماهيتی است؟ اهميت آن در چيست؟ و حزب ما، حزبی که برای : بازمی گرديم که 

ب کمونيست، درباره دولت چه نظری دارد؟ نکته اصلی اين است سرنگونی سرمايه داری مبارزه می کند، يعنی حز

که شما بايد در اثر مطالعاتتان و سخنرانيها و مباحثی که درباره دولت می شنويد، بتوانيد به درکی مستقل از اين 

مينه های مسئله دست يابيد، زيرا شما در موقعيتهای بسيار گوناگون، در رابطه با پيش پا افتاده ترين مسائل، در ز

تنها آن زمان که راه خود را . غيرمنتظره و در مباحث و مجادالت با مخالفين، با اين مسئله برخورد خواهيد کرد

برای درک اين مسئله مستقالنه بيابيد خواهيد توانست در اعتقادات خود راسخ بوده و در هر زمان و در مقابل هر 

 .کس از آن دفاع کنيد

صر، حال به بحث درباره خود مسئله می پردازم ، دولت چيست؟ چگونه پديد آمد و اساسًا بعد از اين توضيحات مخت

 درباره – يعنی حزب کمونيست –نظر حزب طبقه کارگر، که برای سرنگونی کامل سرمايه داری مبارزه می کند 

 دولت چگونه بايد باشد؟

رد که عمدًا يا سهوًا توسط نمايندگان علوم سرمايه همانطور که قبال تذکر دادم شما مسئله ديگری را پيدا نخواهيد ک

تا به امروز مسئله دولت تا . داری، فلسفه، فقه، اقتصاد سياسی و مطبوعات اين چنين سردرگم و مغشوش شده باشد

طبيعتًا از آنان يک که (حد زيادی با مسائل مذهبی اشتباه شده است، نه فقط آنان که به فلسفه های مذهبی معتقدند 
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بلکه آنان که خود را رها از تعصبات مذهبی می دانند غالبًا مسئله خاص دولت را با مذهب ) ين انتظاری می رودچن

 که مدعيست دولت چيزی –می آميزند و سعی بر ساختن فلسفه پيچيده با چهره ای ايدئولوژيک و فلسفی می نمايند 

 لوای آن زندگی کرده است، بدان معنی که قدرتی است الهی و ماوراء الطبيعه، و نيروی ويژه ايست که بشر تحت

است با منشأ الهی که به بشر تفويض می شود، يا می تواند به بشر تفويض بشود، يا با خود چيزی دربر دارد که از 

رابطه بسيار نزديکی با ) دکترين(و الزم به يادآوری است که اين عقيده . آن بشريت نيست، بلکه وديعه ايست آسمانی

ع مالکان و سرمايه داران يعنی طبقات بهره کش دارد، لذا در خدمت منافع آنهاست و چنان عميق در رسوم ، مناف

عقايد و علوم آقايانی که نمايندگان سرمايه داری هستند نفوذ کرده است، که شما شاهد آثار و نشانه هايی از آن در هر 

ر اين عقيده اند که می توانند به دولت از ديدگاهی سرزمينی هستيد، حتی منشويکها و اس آرها نيز، اگر چه ب

هوشيارانه بنگرند و هر گونه پيشنهادی را که متضمن تعصبات مذهبی آنان است با خشونت رد می نمايند، چنين 

مسئله دولت بخاطر اينکه بيشتر از هر عامل ديگری منافع طبقه حاکمه را به خطر می . نظری راجع به دولت دارند

الزم به يادآوری است که اين مسئله فقط در مقايسه با اساس علم اقتصاد در (چيده و دشوار وانمود شده است اندازد پي

دولت به عنوان جوازی برای کسب امتيازات اجتماعی، ) دکترين(اين عقيده ). درجه دوم اهميت قرار می گيرد

ست بدين دليل است که انتظار برخورد مجوزی برای اعمال بهره کشی و وجود سرمايه داری بکار می رود، و در

و يا برخورد با اين مسئله با اعتقاد به اينکه ادعاهای . بيطرفانه طبقه حاکمه با اين مسئله بزرگترين اشتباه خواهد بود

) دکترين(عالمانه طبقه حاکمه می تواند نظريه ای واقعًا علمی در اين مورد بيان کند، وقتی با مسئله دولت، با عقيده 

ولت، با تئوری دولت آشنا شديد و به اندازه کافی در آن تعمق نموديد هميشه نبرد مابين طبقات مختلف را درک د

خواهيد کرد، نبردی که در برخورد نقطه نظرهای مختلف درباره دولت و در برآورد نقش و اهميت آن روشن و 

 .منعکس می گردد

لمی از مسئله دولت داشته باشيم بايد حداقل نظری سريع به تاريخ، برای اينکه بتوانيم تا آنجا که ممکن است ديدی ع

معتبرترين اصل در مسائل علوم اجتماعی، اصلی که برای کسب عادتی صحيح در نحوه . پيدايش و رشد آن بيافکنيم

ناگون برخورد با اين گونه مسائل کامال ضروری است و از سردرگم شدن انسان در انبوهی از جزئيات و يا عقايد گو

و متضاد جلوگيری می کند، اگر قرار است که برخورد ما با اين مسائل علمی باشد، مهمترين اصل همانا فراموش 

نکردن زمينه ارتباطات تاريخی، بررسی هر مسئله از نقطه نظر چگونگی پيدايش آن پديده در تاريخ و مراحل عمده 

 .زی آن از اين نقطه نظر می باشدای که در طول رشد خود طی نموده و رسيدن به حالت امرو

منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و « اميدوارم که در حين آموختن اين مسئله يعنی مسئله دولت، خود را با کتاب 

اين کتاب يکی از اساسی ترين آثار سوسياليسم نوين می باشد و می توان هر جمله . نوشته انگلس آشنا کنيد» دولت 

بدون شک همه . ينکه بيهوده نبوده و بر اساس منابع تاريخی و سياسی استوار است قبول کردآن را با اطمينان به ا

قسمتهای اين کتاب بطور يکسان عامه پسند و به آسانی قابل فهم نگاشته نشده اند و فهم برخی قسمتهای آن مستلزم 

اگر بعد از خواندن اين کتاب برای بار ولی باز تکرار می کنم که . آشنايی قبلی خواننده با تاريخ و اقتصاد می باشد

ولی با مرور . به ندرت کسی با يکبار خواندن آن را می فهمد. اول آن را کامال نفهميديد به هيچ وجه دلسرد نشويد

من اين کتاب . بعدی آن، وقتی که عالقه شما دوباره بيدار گردد، موفق به درک قسمتهای بيشتری از آن خواهيد شد
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نوان کردم که برخوردی صحيح با مسئله دولت به طريق ذکر شده می دهد و با طرحی تاريخی از را بدين دليل ع

 .منشاء دولت آغاز می شود

اين مسئله همانند بسياری از مسائل ديگر چون منشاء سرمايه داری، بهره کشی انسان از انسان، سوسياليسم و 

در . ی باشد که نظری جامع به تاريخ رشد آن بيافکنيمچگونگی شرايط پيدايش آن فقط وقتی قابل بررسی اساسی م

روزگاری بود که هيچ دولتی . رابطه با اين مسئله قبل از هر چيز بايد متذکر شد که دولت هميشه وجود نداشته است

دولت در هر زمان و در هر کجا که جامعه به طبقات تقسيم گردد و استثمارگر و استثمار شونده به . وجود نداشت

قبل از پيدايش اولين شکل بهره کشی انسان از انسان و تقسيم طبقاتی جامعه به برده دار و .  آيند پديدار می شودوجود

 قبيله، در آن زمان مردم يک قوم و خويش با هم زندگی  -کالن (برده، پدرساالری يا کالن فاميلی وجود داشته است 

اوليه در زندگی بسياری از انسانهای ابتدائی امروزی باقی مانده نشانه های نسبتًا قاطعی از اين زمانهای ). می کردند

است، و شما هر کتابی را درباره تمدنهای اوليه مورد مطالعه قرار دهيد، به اوصافی صريح و نشانه هايی برخورد 

 جامعه به خواهيد کرد که داللت بر اين حقيقت دارند که زمانی بود، کم و بيش شبيه به کمونيسم ابتدائی، که هنوز

در آن دوران نه دولت وجود داشت و نه دستگاه مخصوصی برای اعمال . برده دار و برده تقسيم نشده بود

 .يک چنين دستگاهی است که دولت نام دارد. سيستماتيک زور و در انقياد درآوردن مردم

 در مراحل ابتدائی تکامل در جوامع اوليه، وقتی انسانها به صورت گروههای کوچک در قبايل می زيستند و هنوز

 عصری که جوامع انسانهای متمدن و نوين هزاران سال با آن فاصله –بودند، در شرايطی شبيه به دوران توحش 

ما شاهد تفوق آداب و رسوم ، اعتبار و احترام ، .  هنوز هيچ نشانی از وجود دولت به چشم نمی خورد–زمانی دارند 

در آن روزگار . گاهگاهی هم شاهد برخورداری زنان از اين قدرت هستيم. باشيمنشانه های قدرت بزرگان قبيله می 

ولی در هيچ کجا نشانی از دسته . موقعيت اجتماعی زنان مانند امروز پايمال نشده بود و اين چنين تحت ستم نبودند

مانروايی کنند و مخصوصی از مردم که خود را از ديگران جدا کرده و بر آنها به قصد و بخاطر حکومت کردن فر

بطور سيستماتيک و دائمی دستگاهی برای اعمال زور و خشونت در اختيار داشته باشند، هم چنان که امروز نيز به 

نمايش گذاشته می شوند، گروههای مسلح، زندانها و وسايل ديگر برای به انقياد درآوردن اراده ديگران با اعمال 

 .ا هستند که جوهر اساسی دولت را تشکيل می دهندتمام اين ترکيبه. زور، مشاهده نمی کنيم

اگر ما خود را از قيد تعليمات به اصطالح مذهبی، ريزه کاريها، مباحث فلسفی و عقايد گوناگونی که توسط محققين 

سرمايه داری به خوردمان داده می شود برهانيم ، اگر خود را از قيد اينها رها سازيم و کوشش کنيم که جوهر واقعی 

وقتی گروهی . الب را به دست آوريم ، آن وقت خواهيم ديد که دولت حقيقتًا دستگاهی است برای فرمانروايیمط

پديدار می شوند که کارشان فقط حکومت کردن است، و برای حکومت کردن احتياج به دستگاهی مخصوص برای 

 دارند، آن -خصوص، ارتش ها و غيره  مانند زندانها، افرادی م-اعمال زور و در انقياد درآوردن اراده ديگران 

اما زمانی بود که دولتی در کار نبود، وقتی که همبستگی عمومی، خود جامعه، نظم و . زمان دولت پديدار می گردد

 که در آن زمان نه فقط با مردان مساوی –مقررات کار با نيروی آداب و رسوم ، به وسيله اعتبار و يا به وسيله زنان 

 ابقاء می گرديد، در حاليکه گروهی خاص وجود –بعضی موارد مقامی باالتر از آنان نيز دارا بودند بودند بلکه در 

تاريخ نشان می دهد که دولت به عنوان يک عامل جبر و ستم بر مردم . نداشتند که متخصص در فرمانروايی باشند
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مردم به دسته های گوناگون که بعضی هنگامی و در جائی ظاهر شد که جامعه به طبقات تقسيم گرديد، يعنی تقسيم 

از آنها بطور دائم در موقعيتی بودند که می توانستند بهره کار ديگران را به خود اختصاص دهند، جايی که گروهی 

و اين تقسيم جامعه به طبقات را بايد هميشه به عنوان اساسی ترين اصل تاريخ . از گروه ديگر بهره کشی می کردند

 .يمدر خاطر داشته باش

تکامل همه جوامع بشری طی هزاران سال، در تمام کشورها بدون استثناء يک قانون عمومی را بطور قاطع 

مکشوف می سازد، که در آن يک نظم و تداوم به چشم می خورد، لذا در ابتدا جوامع بی طبقه بودند، همان جوامع 

س جوامعی که بر مبنای برده داری بودند به وجود اوليه پدرساالری و ابتدايی که در آنها از اشراف خبری نبود، سپ

اکثريت بزرگی از . تمام اروپای متمدن و نوين امروزی از اين مرحله گذشته است. آمدند، يعنی جوامع برده دار

دو هزار سال پيش برده داری با منتهای قدرت خود . انسانهای ديگر قسمتهای جهان نيز از اين مرحله گذشته اند

در ميان انسانهايی که کمتر توسعه يافته اند هنوز بقايايی از برده داری به چشم می خورد، برای . دحکومت می کر

تقسيم جامعه به برده دار و برده اولين تقسيم مهم . مثال می توانيد نهادهايی از برده داری را در آفريقا مشاهده کنيد

 با تمام ناچيزی و ابتدايی –ن و متعلقات آن را به عهده داشت گروه اول نه تنها تمام ابزار توليد يعنی زمي. طبقاتی بود

اين گروه را برده دار می ناميدند، در حاليکه دسته .  بلکه مردم را نيز در مالکيت خويش داشت–بودن اين ابزار 

 .دديگر را که کار می کردند و ثمره کارشان را در اختيار ديگران قرار می دادند به عنوان برده می شناختن

در اکثريت قريب به اتفاق کشورها برده . بعد از شکل برده داری مرحله تاريخی ديگری به نام فئوداليزم آغاز گشت

در اين هنگام جامعه اساسًا به مالکان فئودال و زارعان سرف . داری در دوره تکاملی خويش به سرواژ تبديل شد

برده داران بردگان را جزئی از مالکيت خويش می پنداشتند، . شکل روابط مابين انسانها تغيير يافت. تقسيم می شد

پس تا آنجا که به يک . قانون اين ديد را تثبيت می نمود و به بردگان کامال به منزله احشام برده داران می نگريست

زارع سرف مربوط می شد، ستم طبقاتی و وابستگی باقی ماند، اما آنچنان وانمود نمی شد که مالکان فئودال رعايای 

خود را مانند احشام ، مالک باشند، بلکه فقط حق داشتند ثمرات کار آنها را به خود اختصاص داده و از آنها خدمات 

چه در عمل همانطور که می دانيد، رعيت داری، بخصوص در روسيه که سرواژ اگر . اجباری خاصی را بخواهند

 .بيشتر از هر جای ديگر به طول انجاميد و خشن ترين شکل ممکن را داشت، چيزی جز برده داری نبود

 -بعدها با توسعه تجارت، پيدايش بازار جهانی و رشد گردش پول، طبقه جديدی در درون جامعه فئودالی پديدار شد 

در طول قرن هيجدهم . از کاال، مبادله کاال و از باال رفتن قدرت پول، قدرت سرمايه ناشی گشت -طبقه سرمايه دار 

فئوداليزم . ، و يا بهتر بگوئيم در اواخر قرن هيجدهم و در طول قرن نوزدهم ، انقالباتی در تمام دنيا صورت گرفت

در سال . رين کشوری بود که اين امر در آن به وقوع پيوستروسيه آخ. در تمام کشورهای اروپای غربی برافتاد

 يک دگرگونی بنيادی در روسيه نيز روی داد، در نتيجه يک شکل از جامعه جايگزين شکلی ديگر از آن ١٨۶١

گرديد، فئوداليزم جای خود را به سرمايه داری داد، که در آن تقسيم طبقاتی جامعه به اضافه آثار و بقايای گوناگونی 

 .ولی اساسًا تقسيم طبقاتی جامعه شکلی نو به خود گرفت. ه از سرواژ باقی مانده بود، حفظ شدک

صاحبان سرمايه، صاحبان زمين و کارخانه ها در تمام کشورهای سرمايه داری هنوز هم اقليت ناچيزی از جمعيت 

کارگران، که اکثريت آنها را را تشکيل می دهند که حاکميت کامل بر کار ديگران دارند و در نتيجه بر توده 
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پرولتاريا و کارگران روزمزد يعنی کسانی که معيشت خود را در پروسه توليد فقط با فروش دستهای کارگری و 

با گذار به . نيروی خويش، کسب می کنند، حاکم بوده، آنان را تحت ستم نگاه می دارند و استثمارشان می کنند

به پرولتاريا و ) اکثريت آنها( فئوداليزم پراکنده و منکوب گرديده بودند، قسمتی سرمايه داری، دهقانانی که در دوران

به دهقانانی ثروتمند، که خود کارگرانی را اجير کرده و نوعی سرمايه داری روستائی را تشکيل ) اقليت آنها(قسمتی 

 .می دادند، تبديل شدند

 را بايد -داری به سرواژ و باالخره به سرمايه داری  گذار جامعه از شکل های اوليه برده -اين واقعيت اساسی 

) دکترين ها(هميشه بخاطر داشته باشيد، چرا که فقط با بخاطر داشتن اين واقعيت اساسی، فقط با بررسی همه عقايد 

در اين چارچوب است که خواهيد توانست اين دکترين ها را به درستی ارزيابی کرده و به مفهوم واقعی آنها پی 

د، برای آنکه هر کدام از اين دورانهای عظيم در تاريخ بشر يعنی برده داری، فئوداليزم و سرمايه داری، صدها ببري

قرن را دربر می گيرد و نمودار انبوهی از اشکال سياسی است، اين گوناگونی در دکترين های سياسی و عقايد 

بخصوص در رابطه با دکترين های سياسی و (اب انقالبات به حدی است که اين تنوع بی اندازه و گوناگونی بی حس

فقط با محکم در دست گرفتن اين کليد راهنما، يعنی اين گونه تقسيم ) فلسفی محققين و سياستمداران سرمايه داری

جامعه به طبقات، اين گونه تغيير در شکل های حاکميت طبقه، فقط از اين نقطه نظر است که همه مسائل اجتماعی، 

 .سی، معنوی، مذهبی و غيره قابل بررسی می باشنداقتصادی، سيا

اگر مسئله دولت را از اين نقطه نظر اساسی بررسی کنيد، خواهيد ديد که قبل از تقسيم جامعه به طبقات، همانطور 

ولی همينکه تقسيم جامعه به طبقات پديدار شد و پا گرفت، . که قبال متذکر شدم ، هيچ گونه دولتی وجود نداشت

تاريخ بشر شاهد صدها کشور است که . جامعه طبقاتی به وجود آمد، دولت هم پديدار گشت و ريشه دواندهمينکه 

در هر . مراحل برده داری، فئوداليزم و سرمايه داری را گذرانده و يا در حال گذار از يکی از اين مراحل می باشند

صورت گرفته است، عليرغم همه تحوالت يک از اين کشورها، عليرغم همه تغييرات عظيم تاريخی که در آنها 

سياسی و انقالبات که ناشی از اين گونه رشد بشر، گذار از برده داری به فئوداليزم ، به سرمايه داری و به مبارزه 

دولت هميشه دستگاه . جهانی کنونی برعليه سرمايه داری می باشد، هميشه پيدايش دولت را مشاهده می کنيد

 بوده و شامل گروهی که کارش فقط ، يا تقريبًا فقط و يا کًال فرمانروايی است، می مخصوصی در بيرون جامعه

مردم به دو دسته، محکومان و آنان که در حکومت کردن تخصص دارند، حکمرانان و سياستمداران که در . باشد

 به ديگران حکمرانی اين دستگاه يعنی دولت، اين گروه از مردم که. باالی جامعه قرار می گيرند، تقسيم می شوند

قطع نظر از اينکه اين خشونت ها . می کنند، هميشه دارای طرق خاصی برای سرکوبی و اعمال خشونت، می باشند

با چماق ابتدايی، انواع کاملتر سالح های دوران برده داری، سالح های گرم قرون وسطی و يا باالخره با اسلحه 

 است و کامال بر مبنای آخرين دستاوردهای تکنولوژی نوين استوار های مدرن که شکوهی از تکنولوژی قرن بيستم

روش خشونت تغيير کرد، ولی در هر زمان و در هر جامعه ای که دولت وجود داشت گروهی . گرديده اند، می باشد

هم بودند که حکومت می کردند، فرمانروايی می کردند، مسلط بودند و برای حفظ قدرتشان دستگاهی برای اعمال 

با بررسی اين پديده های عمومی، با پرسش از خود که . زور و خشونت بر طبق مقتضيات فنی زمان خود دارا بودند

چرا وقتی طبقات پديدار نشده بودند، در آن هنگام که از استثمارگر و استثمار شونده نشانی نبود، دولتی وجود 
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اه است که قادر خواهيم بود جوابی قاطع به اين سؤال که نداشت، و چرا با پيدايش طبقات پديدار گشتند، فقط از اين ر

در . دولت دستگاهی است برای حفظ فرمانروايی يک طبقه بر طبقه ديگر. سرشت و اهميت دولت در چيست بيابيم

آن دوران که طبقات در جامعه وجود نداشتند، در آن هنگام ، قبل از دوره برده داری، که مردم در شرايط ابتدايی با 

ابری بيشتری کار می کردند، در شرايطی که محصول توليد شده توسط کار هنوز در کمترين حد بود، و در آن بر

زمان که انسان اوليه به سختی قادر به توليد حداقل مايحتاج يک زندگی بسيار ابتدايی بود، آن دسته خاصی از مردم 

ه می باشد، هنوز به وجود نيامده بودند و نمی توانستند که کارشان فرمانروايی و به انقياد درآوردن بقيه افراد جامع

فقط وقتی اولين شکل تقسيم جامعه به طبقات ظاهر شد، فقط هنگامی که برده داری پديدار . به وجود آمده باشند

گشت، آن زمان که طبقه ای خاص از مردم با تمرکز روی ابتدايی ترين شکل کار زراعی توانستند مقداری مازاد 

کنند، و اين توليد اضافی برای پست ترين نوع زندگی که به بردگان تحميل می شد واجب نبود و در دست برده توليد 

 در آن زمان بود که به منظور - به اين ترتيب موجوديت اين طبقه برده دار محفوظ گرديد -داران قرار گرفت 

 .استوار گرداندن ريشه های اين طبقه الزم بود که دولت پديدار گردد

 دولت برده داران، دستگاهی که به برده داران قدرت و توانايی داد تا -و اين چنين نيز شد و دولت به وجود آمد 

جامعه و دولت هر دو در آن زمان از مقياس امروزيشان بسيار کوچک تر بودند، . بتوانند بر بردگان حکومت کنند

کوه ها، .  و وسايل ارتباطی نوين کنونی هنوز وجود نداشتوسايل ارتباطی شان بطور غيرقابل مقايسه ای ناچيز بود

رودخانه ها، و درياها موانعی بی اندازه بزرگ محسوب می شدند، و دولت درون مرزهای جغرافيايی بسيار 

دستگاهی دولتی با فنونی ابتدايی و ميدان عملی محدود در خدمت کشوری با مرزهای . محدودتری شکل گرفت

در هر صورت دستگاهی وجود داشت که برده گان را وادار به برده ماندن . ان گسترده قرار داشتجغرافيايی نه آنچن

غيرممکن است . می نمود، دستگاهی که يک دسته از افراد جامعه را تحت سلطه و ستم گروهی ديگر نگاه می داشت

ر به کار سيستماتيک برای ديگر که بتوان بدون دستگاهی دائمی برای اعمال زور اکثريت افراد يک اجتماع را وادا

وقتی طبقات پديدار . تا آن زمان که طبقات وجود نداشتند، دستگاهی بدين شکل نيز وجود نداشت. افراد آن نمود

اشکال . شدند، همينکه تقسيمات طبقاتی رشد کردند، هميشه و در همه جا، مؤسسه ای به نام دولت نيز پديدار گشت

ی در دوره برده داری اشکال مختلف دولت در متمدن ترين، با فرهنگ ترين و پيشرفته حت. دولت بسيار گوناگون بود

 که اساس شان کًال بر برده – برای مثال، در يونان باستان و روم به چشم می خوردند –ترين کشورهای آن زمان 

يستوکراسی و دمکراسی در آن زمان نيز تفاوتهايی مابين حکومت سلطنتی و جمهوری و مابين ار. داری استوار بود

حکومت سلطنتی بر قدرت شخصی يک فرد استوار است، جمهوری جکومتی است که در آن از . وجود داشت

عناصر انتخاب نشده خبری نيست، اريستوکراسی بر قدرت اقليت کوچکی از اجتماع پايه گذاری شده است و 

همگی اين ). معنای قدرت مردم می باشددمکراسی در زبان يونان به (دمکراسی بر قدرت مردم استوار است 

عليرغم تمام اين اختالفات دولت دوران برده داری، قطع نظر از سلطنتی، . اختالفات در دوران برده داری پديد آمد

 .جمهوری، اريستوکراتيک و يا دمکراتيک بودنش، دولت برده داران بود

ستان تشکيل می شوند سخن از مبارزاتی که بين دولتهای در تمامی مباحث و سخنرانيهايی که درباره تاريخ دوران با

ولی واقعيت اساسی اين است که بردگان نه فقط تبعه يک . جمهوری و سلطنتی وجود داشته است به ميان می آيد
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قوانين رومی ها به آنان به ديده احشام می . کشور شمرده نمی شدند بلکه حتی انسان نيز به حساب نمی آمدند

اين . ون قتل نفس و ديگر قوانينی که از افراد حمايت می کردند، در مورد بردگان رعايت نمی شدقان. نگريست

اما خواه حکومت جمهوری بود خواه سلطنتی، . قوانين فقط از برده داران که تبعه شناخته می شدند حمايت می کرد

دند، در حاليکه بردگان در چشم برده داران از تمام حقوق برخوردار بو. در هر صورت حکومت برده داران بود

قانون احشام به حساب می آمدند، و نه تنها هر گونه اعمال خشونتی بر بردگان آزاد بود بلکه حتی کشتن بردگان نيز 

جمهوريهای برده دار دارای اشکال متفاوتی، مانند جمهوری اريستوکراتيک و جمهوری . جرمی به حساب نمی آمد

های اريستوکراتيک فقط عده قليلی از افراد ممتاز حق شرکت در انتخابات را دارا در جمهوري. دمکراتيک بودند

بودند، در جمهوريهای دمکراتيک همه در انتخابات شرکت می کردند، ولی منظور از همه يعنی برده داران، يعنی 

چيز مسئله دولت و اين نکته اساسی را بايد هميشه به خاطر داشت، بدان سبب که بيش از هر . همه بجز برده گان

 .طبيعتش را روشن و آشکار می سازد

دولت دستگاهی است برای جور و تعدی يک طبقه به طبقه ديگر، دستگاهی است که به وسيله آن يک طبقه طبقات 

دولت برده داری می تواند به شکل سلطنتی، . زيردست را مطيع خود می کند، اين دستگاه انواع گوناگونی دارد

فی الواقع شکل دولت تغييرات زيادی کرد، ولی . وکراتيک و يا حتی جمهوری دمکراتيک باشدجمهوری اريست

جوهر همه آنها يکی بود، بردگان از هيچ حقی برخوردار نبودند و طبقات تحت ستم را تشکيل می دادند، حتی جزو 

 .هده می کنيمهمين موضوع را نيز به وضوح در دولت فئودالی مشا. انسانها هم به حساب نمی آمدند

در جامعه برده . اين دارای اهميت بسيار بود. تغيير شکل استثمار، دولت برده داری را به دولت فئودالی تبديل نمود

. داری برده از هيچ حقی برخوردار نبود و انسان محسوب نمی شد، در جامعه فئودالی زارع به زمين بسته بود

در آن زمان رعايا اکثريت جامعه را تشکيل می دادند، ( بود که رعايا اين) سرواژ(مهمترين وجه تمايز رعيت داری 

) سرواژ(وابسته به زمين محسوب می شدند، اين پايه اصلی رعيت داری ) جمعيت شهری هنوز بسيار اندک بود

د، زارع می توانست تعداد معينی روز در سال را روی زمينی که از طرف مالک به او واگذار شده بود کار کن. است

 جامعه بر استثمار –جوهر اين جامعه طبقاتی باقی ماند . در روزهای ديگر زارع سرف برای مالکش کار می کرد

فقط صاحبان زمين از حقوق اجتماعی برخوردار بودند، رعايا هيچ گونه حقوقی . طبقاتی پايه گذاری شده بود

به هر حال، راه وسيع تری . ی فرق چندانی نداشتدر عمل شرايط آنها با شرايط بردگان در دولت برده دار. نداشتند

او می . برای رهايی رعايا گشوده شد، چرا که رعيت به عنوان مايملک مستقيم زمين داران محسوب نمی گشت

توانست مقداری از وقت خود را روی زمين خودش کار کند و می توانست به اصطالح تا حدی متعلق به خودش 

برای توسعه مبادالت و روابط تجاری، سيستم فئودالی رفته رفته رو به افول گذاشت و افق با امکانات وسيع تر . باشد

صنعت و تجارت توسعه . جامعه فئودالی هميشه از جامعه برده داری پيچيده تر بود. رهايی دهقانان را بازتر کرد

داليزم مسلط و حکمفرما در قرون وسطی فئو. بيشتری يافت، که حتی در آن روزگار منجر به سرمايه داری گشت

در اين هنگام نيز شکل دولت گوناگون بود و ما شاهد حکومت سلطنتی و جمهوری می باشيم ، اگر چه حکومت . بود

. اما در هر دو صورت مالک فئودال تنها حکمران محسوب می شد. نوع دوم يعنی جمهوری کمتر به چشم می خورد

 . محروم بودندرعايای سرف مطلقًا از هر گونه حقوق سياسی
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نه تحت سلطه برده داری و نه در سيستم فئودالی يک اقليت کوچک نمی توانست بدون اعمال زور اکثريت مردم را 

تاريخ برده داری . تاريخ پر است از تالشهای مداوم طبقات تحت ستم برای سرنگونی ستم. به انقياد خود درآورد

« ضمنًا نام . گی که دهها سال به طول انجاميد، می باشدشامل شواهدی از جنگهای آزاديبخش برعليه برد

بدان سبب به وسيله حزب کمونيست آلمان، تنها حزب آلمانی که برای رهايی از يوغ سرمايه داری » اسپارتاکيست 

مبارزه می کند، اتخاذ گرديده است که اسپارتاکوس يکی از برجسته ترين قهرمانان شورش بردگان، که در حدود دو 

برای سالهای زياد امپراطوری روم که به نظر قادر مطلق می آمد و . ر سال پيش به وقوع پيوست، می باشدهزا

کامال بر برده داری استوار بود، متحمل ضربات و لطمات قيام همه گير بردگان که تحت رهبری اسپارتاکوس متحد 

الخره مغلوب گرديده و به وسيله برده داران ولی آنها با. و مسلح گشته و ارتشی بزرگ را تشکيل داده بودند، گشت

مثالی که ذکر کردم يکی . چنين جنگهای داخلی سراسر تاريخ جوامع طبقاتی را می پوشاند. دستگير و شکنجه شدند

دوران فئوداليزم نيز شاهد قيامهای مداوم دهقانان بوده . از بزرگترين جنگهای داخلی در دوران برده داری می باشد

 باال گرفت و –و مالکان ) سرف ها( دهقانان–مثال طی قرون وسطی در آلمان مبارزات بين دو طبقه برای . است

همه شما با مثالهای مشابه از قيامهای پی در . ُبعدی وسيع يافت و تبديل به جنگی داخلی بين دهقانان و مالکان گرديد

 .پی دهقانان برعليه مالکان فئودال در روسيه آشنا هستيد

 فئودال برای حفظ نقش و قدرتشان مجبور به داشتن دستگاهی که توسط آن بتوانند تعداد زيادی از مردم را مالکان

تحت انقياد خود متحد کرده و وادار به اطاعت از قوانين خاصی بنمايند، بودند و تمامی اين قوانين اساسًا به يک 

 دولت فئودالی بود که برای مثال، در روسيه يا در و اين همان. ابقاء قدرت مالکان بر دهقانان سرف: منظور بود 

يا جمهوری : شکلش فرق می کرد ) جايی که فئوداليزم تا به امروز متداول است(کشورهای کامال عقب افتاده آسيائی 

وقتی که دولت سلطنتی بود، حکمرانی يک فرد به رسميت شناخته می شد و هنگامی که جمهوری . بود و يا سلطنتی

 جامعه فئودالی نمايشگر تقسيم طبقاتی بود. ت نمايندگان انتخابی جامعه مالکان به رسميت شناخته می شدبود، شرک

درمی  - يعنی مالکان زمين- کامال به انقياد اقليتی ناچيز-يعنی دهقانان سرف -که تحت آن اکثريت قريب به اتفاق

 .آمدند

سرمايه به اين صورت در .  گرديد– يعنی سرمايه دار –ه جديد توسعه تجارت و رشد مبادله کاال، موجب پيدايش طبق

اواخر قرون وسطی، هنگامی که کشف آمريکا موجب رشد خارق العاده تجارت گرديد، مقدار فلزات گرانبها افزايش 

 يافت، نقره و طال وسايل مبادله گرديدند، وقتی که گردش پول اين امکان را به وجود آورد که افرادی مالک ثروت

قدرت اقتصادی مالکان رو . نقره و طال به عنوان ثروت در تمام جهان شناخته شدند. سرشاری گردند، شکل گرفت

ساختار جديد جامعه اين چنين می نمود که .  توسعه يافت– نمايندگان سرمايه –به افول گذاشت و قدرت طبقه جديد 

 دار و برده ناپديد شد، همه در مقابل قانون يکسان به تقسيم بندی قديمی برده. تمام اتباع يک کشور با هم برابرند

حساب می آمدند، بدون در نظر گرفتن اينکه هر کس چقدر سرمايه داشت، خواه اين افراد مالکان خصوصی زمين 

. همگی در مقابل قانون يکسان بودند. بودند، خواه افراد فقيری که بجز نيروی کارشان چيزی در اختيار نداشتند

 همه به يک شکل حمايت می کند، قانون از دارائی ثروتمندان، در مقابل توده هايی که بجز نيروی کار خود قانون از

مالک چيز ديگری نيستند و رفته رفته به سوی فقر و نابودی گام برمی دارند و به پرولتاريا تبديل می شوند، حمايت 
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 .اين چنين است جامعه سرمايه داری. می کند

شما به هنگام بحث درباره برنامه حزب دوباره به اين مسئله . م وارد جزئيات در مورد اين مسئله بشوماينجا نمی توان

جامعه ای که در باال ذکر شد برعليه سرواژ و . بازخواهيد گشت، آنگاه تعريف جامعه سرمايه داری را خواهيد شنيد

و هنگامی که . تص صاحبان امالک بودولی اين آزادی مخ. سيستم فئودالی در زير شعار آزادی پيش می رفت

در روسيه ديرتر از کشورهای (فئوداليزم در هم فرو ريخت، که در اواخر قرن هيجدهم و اوائل قرن نوزدهم بود 

دولت سرمايه داری جايگزين آن يعنی دولت فئودالی گرديد، که شعارش ) ، اتفاق افتاد١٨۶١ديگر، يعنی در سال 

چنين وانمود می کند که اين دولت بر خواست همه استوار است و ماهيت طبقاتيش را آزادی برای همه می باشد و 

و اينجا بود که نبردی بين سوسياليستها که برای آزادی همه افراد بشر می جنگند و دولت سرمايه . انکار می نمايد

 .ر تمامی جهان جريان داردداری در گرفت، نبردی که در نتيجه آن اتحاد جماهير شوروی به وجود آمد و اين نبرد د

برای درک اين نبرد که اکنون برعليه سرمايه جهانی آغاز گشته است، برای درک جوهر دولت سرمايه داری، بايد 

بخاطر داشته باشيم که هنگامی که دولت سرمايه داری در مقابل دولت فئودالی پيشروی می کرد با شعار آزادی وارد 

يزم به معنی آزادی برای نمايندگان دولت سرمايه داری بود و به مقاصد آنها خدمت می برانداختن فئودال. نبرد گرديد

تا آنجائی که سرواژ مضمحل می گشت و دهقانان اين فرصت را به دست می آوردند که زمينهائی را که در . کرد

نگرانی برای دولت ازاء پاداش و يا حقوق پرداخت نشده خريداری کرده بودند به مالکيت واقعی خود درآورند، 

دولت از دارائی، صرف نظر از منشأ آن حمايت می کرد، چرا که بر اساس مالکيت خصوصی بنا . وجود نداشت

حتی وقتی که صاحب زمين . دهقانان در همه دولتهای متمدن و نوين به مالکان خصوصی تبديل شدند. شده بود

 مالکيت خصوصی حمايت می نمود و به مالکان با قسمتی از ملک خود را به دهقانان تسليم می کرد دولت از

بدين گونه دولت اظهار می داشت که . پرداختن پول در ازای زمينی که به دهقانان واگذار کرده بودند غرامت می داد

دولت حق مالکيت هر تاجر، هر کارخانه دار و هر صاحب . از مالکيت خصوصی حمايت و پشتيبانی خواهد کرد

و اين جامعه که بر اساس مالکيت خصوصی، قدرت سرمايه و در انقياد درآوردن . ت شناختصنعتی را به رسمي

ر نبرد با د. کارگر بی چيز و توده دهقانان فقير استوار بود، اظهار می کرد که حکومتش بر آزادی بنا شده است

ميان کرد که دولت طبقاتی ازچنين وانمود می  باليد و خود میبرگذاشت ومالکيت صحه ميفئوداليزم به آزادی در

 .رفته است

با اين وصف دولت به صورت دستگاهی باقی ماند که برای در انقياد درآوردن دهقانان فقير و کارگران به سرمايه 

حق رأی دادن را همگانی کرد و توسط قهرمانان، واعظان، . داران کمک می کرد ولی در ظاهر شکلی آزاد داشت

حتی همين حاال هم که اتحاد جماهير شوروی . الم می کرد که جامعه بی طبقه استمحققان و فيلسوفانش اع

سوسياليستی برعليه دولت به نبرد برخاسته است، آنها ما را متهم به نقض آزادی و ساختن دولتی که بر زور استوار 

 را دولتی دمکراتيک بوده و در آن گروهی به وسيله گروهی ديگر منکوب می شوند، می نمايد، در حاليکه خودشان

و حاال که انقالب جهانی آغاز گرديده و در بعضی کشورها به پيروزی رسيده، هنگامی . و مردم پسند جلوه می دهند

که مبارزه برعليه سرمايه جهانی به صورتی حاد درآمده، مسئله دولت اهميت بسياری کسب کرده است و می توان 

 .ر اصلی کليه مباحث و مجادالت سياسی روز تبديل گرديده استگفت که به يکی از مهم ترين مسائل و محو
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با در نظر گرفتن هر يک از احزاب سياسی در روسيه و يا در هر کدام از کشورهای متمدن تر از آن، خواهيم ديد 

ر آيا دولت در يک کشو. که تقريبًا تمام مجادالت، مخالفت ها و نظريات سياسی از مفهوم دولت سرچشمه می گيرند

سرمايه داری و يا در يک جمهوری دمکراتيک، بخصوص در کشوری مانند سوئيس و يا آمريکا که در ميان 

آزادترين جمهوريهای دمکراتيک می باشند، بيانگر اراده توده ها، مجموعه تصميمات عمومی مردم و يا نمايانگر 

ن دستگاهی است که سرمايه داران را قادر خواستهای ملی و نظائر آن می باشد؟ يا اينکه دولت در اين کشورها هما

می سازد تا طبقه کارگر و دهقانان را به انقياد خويش درآورند؟ اين مسئله اساسی است که مرکز همه مجادالت 

. آنها درباره بلشويسم چه می گويند؟ مطبوعات سرمايه داری به بلشويکها فحاشی می کنند. سياسی جهان می باشد

نخواهيد يافت که اين اتهامات مبتذل، مبنی بر اينکه بلشويکها ناقض حکومت مردمی و شما حتی يک روزنامه 

شايد ساده دلی نباشد و يا شايد (اگر منشويکها و اس آرهای ما از روی ساده دلی . آزادی می باشند را تکرار نکند

نند که خود کاشف اين اتهامند فکر می ک) آنگونه ساده دلی باشد که به قول آن ضرب المثل از راهزنی هم بدتر است

اين روزها يکايک . که بلشويکها آزادی و حکومت مردمی را نقض کرده اند، بطور مسخره ای در اشتباهند

ثروتمندترين روزنامه ها در ثروتمندترين کشورها که دهها ميليون برای پخش و توزيع آنها خرج می شود و دروغ 

اليستها را در دهها ميليون نسخه انتشار می دهند، اين بحث های ابتدائی و پردازيهای سرمايه داران و سياست امپري

آمريکا، انگلستان و سوئيس کشورهای پيشرفته ای هستند که بر اساس : اتهامات را عليه بلشويسم تکرار می کنند که 

و از آزادی خبری حکومتهائی مردم پسند پايه گذاری شده اند، در حالی که جمهوری بلشويکی دولت راهزنان است 

نيست و اينکه بلشويکها ايده حکومت مردمی را نقض کرده اند و کارشان بدانجا کشيده است که حتی مجلس مؤسسان 

اين اتهامات وحشتناک برعليه بلشويکها در سراسر دنيا تکرار می گردد و اين اتهامات . را نيز از هم پاشيده اند

دولت چيست؟ برای اينکه به ماهيت اين اتهامات پی ببريم ، :  بازمی گردانند هستند که ما را مستقيمًا به مسئله دولت

برای اينکه اين اتهامات را با برخوردی هوشمندانه بررسی کنيم ، نبايد که شناختمان را بر شايعات استوار نمائيم 

ع دولتهای سرمايه داری و ما با انوا. بلکه می بايست عقيده ای راسخ، ايده ای صريح و روشن از دولت داشته باشيم

برای . تمام تئوريهايی که برای دفاع از آنان قبل از جنگ جهانی اول ساخته و پرداخته شده است روبرو هستيم

 .می بايستی که تمام اين تئوريها و نظريه ها را با ديدی انتقادآميز بررسی نمائيم) دولت(پاسخی صحيح به اين مسئله 

منشأ خانواده، مالکيت خصوصی و : ه برای درک بهتر مسئله دولت از کتاب انگلس قبال به شما توصيه کردم ک

اين کتاب گويای اين نکته است که هر دولت که در آن زمين و ابزار توليد متعلق به مالکان . دولت کمک بگيريد

دستگاهی . خصوصی است و سرمايه در آن مسلط است، هر چند که دمکراتيک باشد يک دولت سرمايه داری است

است که توسط سرمايه داران برای منکوب کردن طبقه کارگر و دهقانان فقير بکار می رود و حق رأی همگانی، 

 .مجلس مؤسسان و پارلمان صرفًا نوعی تعهدات کتبی هستند که در ماهيت واقعی امور تأثيری نمی گذارند

ستگی به شکل های مختلف دارد، اما اساسًا اعمال قدرت سرمايه ب. اشکال تسلط دولت ممکن است گوناگون باشد

حتی اگر حق رأی و حقوقی ديگر وجود داشته و جمهوری دمکراتيک باشد، فی الواقع . قدرت در دست سرمايه است

يکی از دمکراتيک ترين . هر چه دمکراتيک تر باشد حکومت سرمايه داری خشن تر و سخت گيرتر است

 از آنجا ١٩٠۵و آنهايی که بعد از سالهای (ست، با اين وصف در هيچ کجا جمهوريهای جهان اياالت متحده آمريکا
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قدرت سرمايه، قدرت يک مشت ميليونر، اين چنان بر تمامی جامعه ) ديدن کرده اند حتمًا اين مسئله را می دانند

 آيد، بر تمامی وقتی که سرمايه به وجود. مستولی نيست و در هيچ کجا فساد و بی رحمی به اندازه آمريکا نمی باشد

 .جامعه مسلط می گردد و هر گونه جمهوری دمکراتيک و حق رأی نمی تواند ماهيت آن را تغيير دهد

جمهوری دمکراتيک و حق رأی همگانی پيشرفتهای بسيار بزرگی در مقايسه با فئوداليزم محسوب می شوند، بدان 

وزيش و ساختن صفوف منظم و استواری که در حال سبب که طبقه پرولتاريا را قادر به کسب اتحاد و همبستگی امر

هيچ گاه حقوقی حتی بطور تقريبی شبيه به اين برای دهقانان سرف وجود . مقابله پيگيری با سرمايه باشند کرده است

همانطور که می دانيم بردگان شورش می کردند، قيام می کردند و جنگ داخلی به . نداشته است چه رسد به بردگان

داختند، اما هرگز نتوانستند اکثريتی با آگاهی طبقاتی ايجاد کرده و حزبی را که بتواند مبارزه را رهبری راه می ان

آنان به وضوح قادر به درک اهدافشان نبودند و حتی در انقالبی ترين لحظات تاريخ بجز . کند به وجود بياورند

ائی، پارلمان و حق رأی همگانی، همگی به جمهوری بورژو. بازيچه ای در دست طبقات حاکمه چيزی بيش نبودند

بشر به سوی سرمايه داری گام . منزله پيشرفتهای بزرگی از نقطه نظر تکامل جهانی جوامع به حساب می آيند

برداشت و اين فقط سرمايه داری بود که با تلفيق با فرهنگ شهری، طبقه پرولتر تحت ستم را قادربه درک و آگاهی 

نبش جهانی طبقه کارگر را به وجود آورد، ميليونها کارگر در سراسر جهان در احزاب از طبقه خود کرده و ج

حکومت (بدون پارلمانتاريسم . متشکل شدند، در احزاب سوسياليست که آگاهانه توده ها را رهبری می کنند

ين مطالب در نظر بدين سبب است که ا. و بدون سيستم انتخاباتی، اين پيشرفت طبقه کارگر غيرممکن بود) پارلمانی

تا اين اندازه ) راديکال(بدين علت است که تغييری بنيادی . توده کثيری از مردم اهميتی چنين خاص کسب کرده اند

اين فقط رياکاران متبحر، دانشمندان و کشيش ها نيستند که از اين دروغ سرمايه . به نظر مردم دشوار جلوه می کند

ش دفاع از منافع همگان است، حمايت و پشتيبانی می کنند، بلکه گروه کثيری دولت آزاد است و مأموريت: داری که 

از مردم نيز که گذار از جامعه قديمی سرمايه داری به جامعه سوسياليستی را درک نمی کنند صادقانه به طرفداری 

اری وابسته هستند و نه تنها آنان که مستقيمًا به سرمايه د. از تعصبات گذشته برخاسته و از دولت حمايت می کنند

عده زيادی از همه (زير يوغ سرمايه داری زندگی می کنند و يا آنان که با رشوه توسط سرمايه خريداری شده اند 

بلکه آنهايی هم که فقط تحت تأثير تعصب ) اقشار، دانشمندان، هنرمندان، کشيش ها و غيره در خدمت سرمايه هستند

اين بدان سبب است که وقتی جمهوری . دنيا برعليه بلشويسم مسلح شده اندآزادی بورژوائی می باشند، در سراسر 

شما می گوئيد که دولتتان آزاد است : شورائی به وجود آمد دروغ های سرمايه داری را رد کرد و علنًا اعالم داشت

ايه ولی در حقيقت دولت شما حتی اگر يک جمهوری دمکراتيک باشد، چيزی نيست بجز ابزاری که توسط سرم

برای . داران برای سرکوب کردن کارگران بکار می رود و هر چه دولتتان آزادتر باشد اين حقيقت آشکارتر است

در هيچ کجای دنيا سرمايه به اين بی . مثال از سوئيس در اروپا و اياالت متحده در قاره آمريکا می توان نام برد

اين ) با وصف اينکه اينها جمهوريهای دمکراتيک هستند(رحمی حکومت نمی کند و هيچ کجا به اندازه اين کشورها 

مسئله روشن و آشکار نيست، صرف نظر از اينکه چگونه اين دولت ها را بزک کنند و عليرغم همه سر و صداهايی 

حقيقت امر اينست که در سوئيس و آمريکا سرمايه . که درباره آزادی کارگر و برابری اتباع خود به راه می اندازند

نروايی می کند و هر گونه کوششی از جانب کارگران در جهت بهبودی واقعی در شرايط زندگيشان، هر قدر هم فرما
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اين کشورها دارای سربازان کمتر و ارتش منظم . که ناچيز باشد، بالفاصله منجر به جنگ داخلی می گردد

 خانه يک اسلحه دارد، در حالی سوئيس دارای جنگجويان شبه نظامی است و هر سوئيسی در: کوچکتری می باشند 

که در آمريکا تا چندی پيش ارتش ثابتی وجود نداشت و بنابراين هر وقت اعتصابی رخ می داد سرمايه داران عده 

در هيچ کجای ديگر . ای را مسلح می کردند و با اجاره کردن يک دسته سرباز اعتصاب را سرکوب می نمودند

ی که در سوئيس و آمريکا معمول است سرکوب نمی شوند و در هيچ کجای جنبش های کارگری با بيرحمی و خشونت

قدرت سرمايه همه چيز . ديگر شدت تأثير سرمايه تا حدی که در پارلمان اين کشورها به چشم می خورد نمی باشد

 است، بازار بورس همه چيز است، هنگامی که پارلمان و انتخابات دست نشانده و هم چون عروسک های خيمه شب

ولی چشم و گوش کارگران هر چه بيشتر در حال باز شدن می باشد و ايده حکومت شورائی در … بازی می باشند 

لزوم جنگی . سطحی هر چه وسيعتر گسترش می يابد، خصوصًا بعد از کشتار خونينی که اخيرًا شاهد آن بوديم

 .رددبيرحمانه برعليه سرمايه داران توسط طبقه کارگر هر روز روشن تر می گ

هر ماسکی که يک جمهوری بر چهره خود بزند، هر اندازه دمکراتيک هم که باشد، اگر يک جمهوری سرمايه دار 

بردگی با « بوده و حافظ مالکيت خصوصی زمين و کارخانه ها باشد، اگر سرمايه خصوصی همه جامعه را در 

 حزبمان و قانون اساسی شوروی اعالم کرده ايم نگاه دارد، يعنی اگر اين جمهوری آنچه را که ما در برنامه» حقوق 

و ما . ، به مرحله اجرا نگذارد، آنگاه اين دولت فقط ابزاری است برای سرکوبی عده ای از مردم به وسيله ديگران

ما تمامی تعصبات قديمی، . اين ابزار را در دست آن طبقه ای که قرار است قدرت سرمايه را نابود کند خواهيم گذارد

تا زمانی که : لت را به معنای برابری همگانی می پندارند رد خواهيم کرد، چرا که آنها حيله ای بيش نيستند که دو

مالک نمی تواند با يک کارگر مساوی باشد، يا يک . استثمار وجود دارد برابری همگانی نمی تواند وجود داشته باشد

 دارد و مردم از روی ترس های خرافی بدان سر تعظيم اين دستگاهی که دولت نام. انسان گرسنه با يک انسان سير

فرود می آورند، و اين افسانه قديمی را که دولت همانا حکومت همگانی است باور می کردند، افسانه هايی که 

تا بدين جا . پرولتاريا آنها را دروغ های سرمايه داران می خواند، به وسيله طبقه کارگر درهم خواهند شکست

از اين دستگاه همانند چماقی برای نابود . ن را از اين دستگاه محروم و خود آن را در اختيار گرفته ايمسرمايه دارا

و وقتی ديگر امکانی برای استثمار در هيچ کجای دنيا وجود نداشت، . کردن هر گونه استثمار استفاده خواهيم کرد

و هنگامی که در يک جای دنيا يکی از پرخوری و وقتی که ديگر هيچ نشانی از مالکان و صاحبان کارخانه ها نبود 

ديگری از گرسنگی از پای درنيامد، فقط وقتی که ديگر امکان هيچ يک از اين موارد وجود نداشت، آنگاه اين 

اينست نظر . آن زمان است که ديگر نه دولت خواهد بود و نه استثمار. دستگاه را به زباله دان تاريخ خواهيم سپرد

  .اميدوارم که در سخنرانی های بعدی به اين موضوع بازگرديم و مکرر به آن رجوع کنيم. ماحزب کمونيست 
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